DIADEM® kontrollaknák
KSE · KSA · KSR

KSE

ELŐNYÖK
Kompatibilitás
a tetőösszefolyó típusától
függetlenül bármelyik zöld- és kavicsolt tetőnél beépíthető
anyaga ütés- és UV-álló
Időtállóság
többféle
Változatos megoldást kínál
vízelvezetési rendszerhez használható, akár
dréncsövek, öntözőberendezések szerelvényeinek fogadására is alkalmas fogadására
is alkalmas
fedlapja lépésálló, valamint
Biztonságos
zárható
a felületi víz
Véd a szennyeződésektől
bevezetését egy szűrőn keresztül biztosítja
Megakadályozza a napfény bejutását ezáltal
a vegetációs folyamatokat a tetőösszefolyó
körül

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

A KSA kontrollaknák különleges kialakításuknak köszönhetően extenzív és egyszerű
intenzív zöldtetők kifolyóinak hozzáférését és
tisztíthatóságát biztosítják az attika mentén.

KSA
ALKALMAZÁS
A KSE kontrollaknák biztosítják az extenzív zöldtetők vegetációs
mezőjébe eső összefolyók helymeghatározását, szakszerű kezelését és tisztítását. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek telepítésére, szintszabályzó szerelvények elhelyezésére, és egyéb kertészeti kiegészítők tárolására.
A KSA kontrollakna sajátossága az előkészített alsó sarok kitörés,
amely lehetővé teszi a közvetlenül az attika mentén történő beépítést, biztosítva ezzel az attikához közel elhelyezett összefolyók
szakszerű kialakítását.

DIADEM® RÉTEGREND, KSE

DIADEM® RÉTEGREND, KSA

extenzív szubsztrát

extenzív szubsztrát

VLF-150 szűrőréteg

VLF-150 szűrőréteg

DD-25H drénlemez

DD-25H drénlemez

VLT-100 elválasztó réteg

VLU-300 mechanikai védőréteg

zártcellás hőszigetelés

gyökérálló vízszigetelés

VLU-300 mechanikai védőréteg

további rétegek

gyökérálló vízszigetelés
további rétegek
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Green Up the Roof!

TERMÉKISMERTETŐ

A KSE kontrollaknák biztosítják a zöldtetők
akadálytalan vízelvezetését, és alkalmasak
az összefolyók szakszerű kialakítására, ellenőrzésére és tisztítására. A 10 cm magas
feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet
követni az ültetőközeg vastagságát.

DIADEM® kontrollaknák
KSE · KSA · KSR

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA
A KSR tisztítóaknák az intenzív, nagy rétegvastagságú zöldtetők akadálytalan vízelvezetését, az összefolyók ellenőrzését és könnyű
tisztítását szolgálják.

DIADEM® RÉTEGREND, KSR
intenzív szubsztrát
VLF-200 szűrőréteg
DD-40H drénlemez
VLT-100 elválasztó réteg
zártcellás hőszigetelés
VLU-300 mechanikai védőréteg
gyökérálló vízszigetelés
további rétegek

KSR
ALKALMAZÁS
A KSR kontrollaknáknak köszönhetően az intenzív zöldtetők vastagabb ültetőközege esetén is megoldott az eső összefolyók helymeghatározása, szakszerű kezelése és tisztítása. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek a telepítésére,
szintszabályozó szerelvények elhelyezésére és egyéb kertészeti
kiegészítők tárolására. A 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni

Termékszám
Szélesség [mm]
Hosszúság [mm]

KSR35/45/55/65

KSR+feltét

KSA10/15/20/30

KSA-10-34

KSE10/15/20/30

KSE-10-34

KSE/KSA+34

KSE+ feltét

120111 120112
120113 / 120114

100201
100202

110211 / 110212
110213 / 110214

130047

110111 / 110112
110113 / 110114

130046

130048

100211
100265

d=400

d=400

300

340

300

340

342

300

-

-

350

340

300

340

342

300

350 / 450
550 / 650

50 / 100

100 / 150
200 / 300

100

100 / 150
200 / 300

100

145

50 / 100

Felszíni elvezető nyílás
[mm2]

900

-

900

8066

900

14425

-

-

Alkalmazott csavarkötés

DIN 7505 A2

-

DIN 7505 A2

-

DIN 7505 A2

-

-

-

4 db, d=52 mm

-

3 db, d=52 mm

-

4 db, d=52 mm

-

-

-

alapkivitel

Magasság fedővel [mm]

Dréncsőbekötés
Drénretesz
Hőszigetelt fedő
Anyag
Szín (RAL)
Tömeg [kg]
Szállítási forma
Csomagolási egység
[db/raklap]

-

alapkivitel

-

alapkivitel

-

-

-

rendelhető
(3 cm extr. PS)

-

rendelhető
(3 cm extr. PS)

-

rendelhető
(3 cm extr. PS)

-

-

-

polipropilén

polipropilén

polipropilén

tűzihorganyzott,
porszórt acél

polipropilén

tűzihorganyzott, porszórt acél

polipropilén

7032

7032

7032

9007

7032

9007

7032

3

1,49 / 2,19
3,47 / 4,85

3,4

2,2

1,4

raklapon

raklapon

raklapon

raklapon

kartondobozban

60

90 / 60
42 / 30

60

60

-

1,65 / 2,25
4,61 / 5,48
0,8
3,85 / 4,45
6,06 / 6,92
raklapon
raklapon
kartondobozban kartondobozban kartondobozban
90 / 60
24 / 18
42 / 30
12 / 12
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100% újrahasznosítható

Green Up the Roof!

TERMÉKISMERTETŐ

MŰSZAKI ADATOK

